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Істотні медичні аспекти хропіння (ро-

нхопатії) пов'язані як зі здатністю виклика-
ти порушення функцій різних органів і сис-
тем організму, так і з розладом дихання під 
час сну, крайнім ступенем якого є виник-
нення обструктивного апное (ОА) (Р.В. Бу-
зунов, В.А. Ерохина, 2004; В.Т. Пальчун и 
соавт., 2005; Rocchi et al., 2004; Hill et al., 
2006). В основі нічних респіраторних пору-
шень лежить звуження верхніх дихальних 
шляхів внаслідок структурно-
функціональних змін тканин, які їх утво-
рюють (Ю.В. Мінін, 1994). В якості етіоло-
гічних факторів виділяються порушення 
носового дихання, патологія лімфоглотко-
вого кільця, зміни м'якого піднебіння і язи-
чка, зубо-щелепної системи (Hamans et al., 
2000; Nishimura, Suzuki, 2003; Hill et al., 
2006). Однією з провідних причин хропіння 
й ОА під час сну є зміна м'якого піднебіння, 
що, на думку багатьох дослідників 
(Haraldsson et al., 1990; Pech et al., 1992; 
Hamans et al., 2000; Paulsen et al., 2002; 
Nishimura, Suzuki, 2003), зумовлює нагальну 
потребу в пізнанні характеру морфологіч-
них змін піднебіння та язичка. 

Зважаючи на згадані дані, метою на-
шої роботи було визначення особливостей 
структурних та метаболічних змін м’якого 
піднебіння у хворих на хропіння з ОА та без 
нього на основі використання комплексу 
морфогістохімічних методів дослідження. 

 
Матеріал і методи дослідження 
Під нашим наглядом знаходилось 35 

осіб, що страждали на хропіння. У 18 з них 
клінічно виявлялось збільшення і потов-
щення м’якого піднебіння з потовщенням 

язичка, у 7 – ознаки потоншення та атрофії 
м’якого піднебіння і язичка, а у 10 – хро-
піння поєднувалось з апное. Всього обсте-
жено 28 чоловіків і 7 жінок віком від 24 до 
64 років. Тривалість захворювання станови-
ла від 3 до 15 років. У 20 пацієнтів визначе-
но гіперстенічний, у 10 – нормостенічний та 
у 5 – астенічний тип конституційного роз-
витку. У 21 обстеженого була нормальна 
маса тіла, у 8 – ожиріння І, а у 6 – ІІ ступе-
ня. 

Післяопераційний матеріал, взятий з 
м’якого піднебіння у цих хворих, фіксував-
ся у фіксаторі Ліллі, проводилась дегідрата-
ція, він заливався в парафін, і виготовлялися 
зрізи за загальноприйнятою методикою. 
Фарбування гістологічних препаратів здійс-
нювалось гематоксиліном і еозином за ме-
тодом Маєра та пікрофуксином за методом 
Ван-Гізона. Виявлення РНК виконувалось 
за загальноприйнятим методом фарбування 
метил-грюн піроніном. Дослідження тка-
нинних базофілів (мастоцитів) проводилось 
після фарбування препаратів толуїдиновим 
синім з показником рН=2,7. Глікоген та ін-
ші РАS-позитивні глюкозамінгліканові суб-
станції вивчалися після постановки ШИК-
реакції.  

 
Результати досліджень  

та їх обговорення 
 При дослідженні під мікроскопом 

препаратів післяопераційного матеріалу з 
м’якого піднебіння у пацієнтів з клінічно 
вираженими ознаками його потовщення до-
бре визначалися як епітеліальний, так і спо-
лучнотканинний компоненти. В епітеліаль-
ному покрові відмічалися всі складові бага-
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тошарового плоского епітелію з переважан-
ням за шириною шипуватого шару. Клітини 
росткового шару виявляли високий рівень 
базофілії, що може бути свідченням підви-
щення процесів їх проліферації. 

 Характерним було те, що товщина 
епітелію і особливо шипуватого шару на 
препаратах значно варіювала також в межах 
обстежуваної групи хворих на хропіння, 
папілярний шар у них не був виражений і 
проявлявся не у всіх (мікрофото 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 1. Плоскоклітинний бага-
тошаровий епітелій слизової оболонки потовщено-
го м’якого піднебіння з широким шипуватоклітин-
ним шаром, відсутність папілярного шару власної 
сполучнотканинної пластинки та наявність круг-
локлітинної інфільтрації у хворого на хропіння. 
Фарбування гематоксиліном та еозином. Мікрофо-
то, х 200.  

 
Подібні зміни епітеліального покриву 

ряд дослідників (Л.Н. Елизарова и соавт., 
2005; Paulsen et al., 2002) пов’язують з роз-
витком адаптаційних реакцій в умовах на-
пруженої дії повітряних потоків під час хро-
піння.  

У власній пластинці слизової оболон-
ки відмічались явища розширення лімфати-
чних та кровоносних судин з наявністю фо-
рменних елементів крові в них, ознаки ак-
тивації ендотеліоцитів, периваскулярного 
набряку, клітинної інфільтрації та утворен-
ня лімфо-гістіоцитарних вузликів (мікрофо-
то 2). 

Часто у обстежуваних цієї групи мало 
місце утворення у власній пластинці слизо-

вої оболонки м'якого піднебіння лімфоїдно-
гістіоцитарних вузликів (мікрофото 3). 

Серед клітин інфільтрату виявлялись 
в більшій кількості лімфоцити і плазмобла-
сти, в меншій – макрофаги, тканинні базо-
філи (мастоцити) та лейкоцити. Все це свід-
чило про розвиток запального процессу з 
його переходом в хронічний, на що зверта-
ють увагу багато дослідників (Л.Н. Елиза-
рова и соавт., 2005; Paulsen et al., 2002; 
Namyslowski et al., 2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 2. Розширення кровонос-
них судин з виповненням їх форменними елемен-
тами крові, активацією ендотеліоцитів, явищами 
набряку та інфільтрації у власній пластинці слизо-
вої оболонки м'якого піднебіння у хворого на хро-
піння. Фарбування гематоксиліном та еозином. 
Мікрофото, х 200. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікофотографія 3. Лімфоїдно-
гістіоцитарний вузлик у власній пластинці слизо-
вої оболонки м'якого піднебіння у хворого на хро-
піння. Фарбування гематоксиліном та еозином. 
Мікрофото, х 200. 
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Разом з тим привертало до себе увагу 
виявлення в групі пацієнтів з потовщенням 
м'якого піднебіння деструктивно-дистро-
фічних змін м'язової тканини, які характе-
ризувались явищами атрофії та зменшенням 
пучків м'язових волокон, їх потоншенням, 
появою розрізнених м'язових пучків, по-
одиноких волокон. В деяких випадках (у 3 
осіб) визначалися ділянки з явищами гіпер-
трофії зі збільшенням товщини міоцитів, 
хоча при цьому можна було також спостері-
гати набрякання волокон, зменшення вира-
женості їх поперечної смугастості та явища 
лізису (мікрофото 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 4. Деструктивно-дистро-
фічні зміни в пучках м'язових волокон у хворого 
на хропіння. Фарбування гематоксиліном і еози-
ном. Мікрофото, х 200. 

 
 
Поряд зі зменшенням кількості міози-

тів, на препаратах відмічався розвиток біля 
них вираженої фібробластичної реакції з 
появою новоутворених фібрилярних струк-
тур, які при фарбуванні за методом Ван-
Гізона давали виражене рожеве забарвлення 
сполучнотканинних утворень, а після фар-
бування толуїдиновим синім при рН<3 ви-
являлась значна кількість мастоцитів з ви-
соким рівнем метахромазії (мікрофото 5). 

В розміщених у власній пластинці 
слизової оболонки м'якого піднебіння зало-
зистих утвореннях також мали місце ознаки 
як гіпертрофії, так і атрофії залозистих клі-
тин з явищами порушення їх секреторної 
функції, наявністю секрету в протоках, клі-
тинної інфільтрації та розростання сполуч-
ної тканини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мікрофотографія 5. Розростання сполуч-

ної тканини навколо відокремлених, суттєво пото-
ншених окремих м'язових пучків та наявність мас-
тоцитів з високим рівнем метахромазії у хворого 
на хропіння. Реакція метахромазії з толуїдиновим 
синім, рН <3. Мікрофото, х 200. 

 
В той же час для групи обстежуваних 

з клінічно вираженим потоншенням м'якого 
піднебіння характерним було виявлення, 
окрім ознак запалення, виражених деструк-
тивно-дистрофічних змін м'язових волокон 
та залозистих утворень при характерному 
розширенні судин та розрихленні сполучно-
тканинних структур, що є проявом застій-
них процесів, порушення трофіки та розви-
тку атрофічного стану (мікрофото 6). До 
того ж на препаратах, отриманих від паціє-
нтів цієї групи, мало місце значне зменшен-
ня проліферативних процесів. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 6. Деструктивно–дистро-
фічні зміни міоцитів і залозистих утворень та на-
явність розширених судин у власному шарі слизо-
вої оболонки м'якого піднебіння з ознаками пото-
ншення. Фарбування гематоксиліном та еозином. 
Мікрофото, х 200. 
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Співставляючи між собою отримані 
результати досліджень у хворих з клінічно 
вираженим потовщенням і потоншенням 
м'якого піднебіння, можна говорити, що 
провідною ознакою при хропінні є пору-
шення стану м'язової тканини внаслідок 
зміни трофічних процесів на фоні хронічно-
го запалення та набряку. Такі розлади тро-
фіки можуть супроводжуватись затримкою 
відновлювальних репаративних процесів і 
потоншенням м'якого піднебіння або ж роз-
витком адаптаційно-компенсаторних реак-
цій з гіпертрофією епітелію, і залоз та фіб-
розом. 

Разом з тим зміни морфологічної ха-
рактеристики як епітеліальних структур, 
так і м'язових волокон в комплексі з яви-
щами набряку зумовлюють, за даними лі-
тератури (Friberg et al., 1998; Metternich et 
al., 2000), зміни об'єму і функції рухливості 
м'якого піднебіння, а відтак і підвищення 
опору ротової частини глотки повітряному 
потоку, поряд з посиленням пасивного пе-
реміщення тканин піднебіння та їх вібрації 
в умовах зменшення кількості міоцитів та, 
відповідно, м'язового тонусу і втрати фун-
кції м'язового скорочення, що і сприяє по-
яві акустичного ефекту хропіння. Числен-
ними дослідженнями підкреслюється роль 
порушень нервово-м'язових контактів та 
процесів іннервації, що також сприяє зни-
женню тонусу піднебіння (А.К. Покотиле-
нко, Ю.В. Мінін, 1993; М.Г Полуектов, 
2004; Л.Н. Елизарова и соавт., 2005; Friberg 
et al., 1998). 

При дослідженні препаратів у хворих 
з ОА перш за все привертає до себе увагу 
значне прогресування патогістологічних 
змін як за рівнем вираженості, так і за сту-
пенем поширення.  

Так, при вивченні епітеліального по-
криву слизової оболонки м'якого піднебіння 
у пацієнтів з ОА можна було спостерігати 
найбільше його потовщення з ознаками ака-
нтозу. При цьому виявлялось збільшення 
товщини багатошарового епітелію слизової 
оболонки м’якого піднебіння зі значним по-
товщенням шипуватоклітинного шару, ба-
зофілією та проліферацією базальних клі-
тин, розростанням папілярного шару влас-
ної пластинки, що характерно для акантову 
(мікрофото 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 7. Виражене збільшення 
товщини багатошарового плоскоклітинного епіте-
лію слизової оболонки м’якого піднебіння зі знач-
ним розростанням шипуватоклітинного та папіля-
рного шару власної пластинки і базофілією база-
льних клітин у хворого з ОА. Фарбування гемато-
ксиліном та еозином. Мікрофото, х 200. 

 
 

У власній пластинці слизової оболон-
ки явища розширення лімфатичних та кро-
воносних судин з виповненням останніх 
форменними елементами крові, що характе-
рні для набрякових станів, супроводжують-
ся у хворих з ОА ознаками активації та про-
ліферації ендотеліоцитів, поряд з явищами 
фібротизації, вираженого розростання спо-
лучнотканинних фібрилярних структур (мі-
крофото 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 8. Виражене розширення 
лімфатичних і кровоносних судин з наявністю ак-
тивації і проліферації ендотеліоцитів, ознак інфі-
льтрації і фібротизації у власній пластинці слизо-
вої оболонки м'якого піднебіння у хворого з ОА. 
Фарбування гематоксиліном та еозином. Мікрофо-
то, х200.  
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У м'язовій тканині в групі пацієнтів з 
ОА також спостерігаються більш виражені 
деструктивно-дистрофічні зміни з перева-
жанням явищ атрофії, виявляється зменшення 
кількості міоцитів до поодиноких волокон, 
більш виражене розростання волокнистих 
структур у вигляді значних ділянок. Характе-
рно, що при проведенні ШИК-реакції окремі 
міоцити містять глікоген (мікрофото 9). 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мікрофотографія 9. Розростання сполучної 

тканини та наявність міоцитів з високим рівнем 
глікогену у хворого з ОА. ШИК-реакція. Мікрофо-
то, х 200. 
 
 

Приймаючи до уваги відомий факт 
про те, що глікоген є енергетичним субстра-
том і використовується міоцитами при фун-
кціональному напруженні, наявність його в 
міоцитах свідчить про їх низьку функціона-
льну активність, а відтак і про зниження то-
нусу м’якого піднебіння. 

Явища фібротизації, розростання воло-
книстих структур супроводжуються також 
появою значної кількості мастоцитів з висо-
ким рівнем метахромазії при фарбуванні то-
луїдиновим синім з рН<3 (мікрофото 10). 

Зважаючи на роль мастоцитів як клі-
тин, що регулюють не лише місцеву гемо-
динаміку, трофіку тканин, проявляють фун-
кціональний поліморфізм та приймають 
участь в колагеноутворенні шляхом виді-
лення глюкозоаміногліканів (А.Ю Цыбуле-
вский, Ю.К. Елецкий, 1991; Н.А Клименко, 
С.В. Татарко, 1997), необхідно також під-
креслити в даному випадку активне замі-
щення міоцитів сполучною тканиною та 
прогресування процесів фібротизації у осіб 

з проявами апное в порівнянні з групою 
хворих на хропіння. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мікрофотографія 10. Розростання сполучної 

тканини та наявність мастоцитів з високим рівнем 
метахромазії у хворого з ОА. Реакція метахромазії 
з толуїдиновим синім, рН <3. Мікрофото, х 200. 

 
 
В залозистих утвореннях слизової 

оболонки м'якого піднебіння також спосте-
рігаються ознаки як атрофії, так і гіпертро-
фії. Це проявлялося в окремих випадках пе-
реважанням розростання сполучної тканини 
та замуровування кінцевих відділів залоз, а 
в інших – прогресуючим розростанням за-
лозистих клітин з наявністю деструктивних 
змін в клітинних елементах, розширенням 
вивідних протоків залоз (мікрофото 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 11. Розростання залозис-
тої тканини в слизовій оболонці м'якого піднебін-
ня з наявністю деструктивних змін в клітинних 
елементах, розширенням вивідних протоків залоз у 
хворого з ОА. Фарбування гематоксиліном та ео-
зином. Мікрофото, х 200. 
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Слід зауважити, що у пацієнтів зі схи-
льністю до ожиріння як при хропінні, так і 
при ОА на препаратах, як правило, визнача-
лись явища ліпоматозу (мікрофото 12).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 12. Розростання жирових 
клітин у хворого з ОА. Фарбування гематоксилі-
ном та еозином. Мікрофото, х 200. 

 
 
При цьому число жирових клітин та 

розміри їх скупчень корелювали з масою 
тіла та ступенем ожиріння, на що вказують 
й інші дослідники (Р.В. Бузунов, В.А. Еро-
хина, 2004; Л.Н. Елизарова и соавт., 2005; 
Nishimura, Suzuki, 2003). 

Таким чином, в результаті проведених 
комплексних морфофункціональних дослі-
джень м’якого піднебіння у хворих на хро-
піння та з проявами ОА виявлено виражений 
розвиток патологічних змін й залучення всіх 
структур піднебіння, включаючи епітеліаль-
ний покрив, м’язові, судинні і залозисті утво-
рення та тенденцією їх прогресування в за-
лежності від давності хропіння і проявів ап-
ное. Найбільш характерними ознаками пато-
логії при хропінні є розвиток запалення і на-
брякових процесів, клітинна інфільтрація та 
поява гістіо-лімфоцитарних вузликів, де-
структивно-дистрофічних змін м’язових і 
залозистих структур, що зумовлюють змен-
шення інтенсивності трофічних процесів та 
тонусу м’якого піднебіння, які однак можуть 
супроводжуватись як його потовщенням, так 
і потоншенням. Прогресування деструктив-
но-дистрофічних змін в умовах обструкції 
супроводжується вираженою атрофією 
м’язів з виявленням лише окремих груп і по-
одиноких волокон, фібротизацією, ліпомато-
зом, гіпертрофією залозистих утворень і епі-
теліального покриву з появою акантозу, що 
саме і створює основу колапсу верхніх диха-
льних шляхів. Результати досліджень вказу-
ють на необхідність врахування морфологіч-
них змін для розробки методів лікування 
хворих на хропіння та ранньої профілактики 
апное. 
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МОРФОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМЯГКОГО НЁБА У 

БОЛЬНЫХ ХРАПОМ С ОБСТРУКТИВНЫМ 
АПНОЕ И БЕЗ НЕГО 

Чорний О.В., Минин Ю.В., Карась А.Ф. (Киев) 

Резюме 

При комплексном морфофункциональном иссле-
довании мягкого нёба у 25 больных храпом и у 10 – с 
проявлениями обструктивного апноэ выявлено выра-
женное развитие патологических изменений с вовлече-
нием всех структур, включая эпителиальный покров, 
мышечные, сосудистые и соединительнотканные обра-
зования, а также тенденцию к их прогрессированию в 
зависимости от давности возникновения храпа и прояв-
лений апноэ. Наиболее характерными признаками этой 
патологии в начальной её стадии является возникнове-
ние воспаления и отечных процессов, клеточная ин-
фильтрация и появление гистио-лимфоцитарных узел-
ков, деструктивно-дистрофических изменений мышеч-
ных и железистых структур с преобладанием атрофии, 
что обусловливает снижение тонуса мягкого нёба. Про-
грессирование деструктивно-дистрофических измене-
ний при усилении обструкции может сопровождаться 
превалированием изменений различных структур, в 
частности появлением акантоза эпителия, атрофии 
мышц с выявлением только отдельных групп и одиноч-
ных волокон, а также разрастанием соединительноткан-
ных фибриллярных структур, выраженной атрофией или 
гипертрофией железистых образований и липоматозом. 
Такие изменения могут сопровождаться как утолщени-
ем, так и утоньшением мягкого нёба, хотя и в том, и в 
другом случае имеются признаки хронического воспа-
ления и атонии, а также создается патогенетическая 
основа коллапса верхних дыхательных путей. Результа-
ты исследований указывают на необходимость разра-
ботки методов ранней профилактики и лечения больных 
храпом. 

MORPHOGISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SOFT PALATE IN PATIENTS WITH SNORE 

AND WITH OBSTRUCTIVE APNOEA AND 
WITHOUT IT 

Chornyy O.V., Minin Yu.V., Karas' A.F., (Kyiv) 

S u m m a r y  

During the complex morphofunctional investiga-
tion of the soft palate in 25 patients with snore and in 10 
– with manifestations of obstructive apnoea it was dis-
covered the expressed development of the pathologic 
changes with the involvement of all structures, including 
epithelial cover, muscular, vessels and tissue connection 
formations, and also tendentious to their progression 
depending on the age of snore appearance and apnoea 
manifestations. The most character indices of this pathol-
ogy in its initial stage is the appearances of inflamma-
tions and Hypostases, cell infiltration and appearances of  
histo-lymphocytic knotes, destructive and dystrophic 
changes of the muscle and gland structures with the atro-
phy preference, which is determined by the decrease of 
the soft palate tonus. Progression of the destructive and 
dystrophic changes by the destruction enforcement can 
be followed by the prevalence changes of the different 
structures, namely epithelial acanthosis manifestation, 
muscles atrophy with the some groups detection and sin-
gle fibres, and also overgrowth of connective tissue cells 
fibrillation structures, expressed atrophy or hypertonic of 
gland formations and lipomatosis. Such changes can be 
followed as by thickening, also by thinning of soft palate, 
but in the first and the second case there is the indices of 
chronic inflammation and atony, and also it is formed the 
pathogenic base for collapse of the upper respiratory 
ways. The study results point out on the necessity of the 
methods development for early prophylactic and patients 
treatment with snore. 

 




